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JANEZ KOVAČIČ

Pričujoča razstava je, brez dvoma, do sedaj najobširnejša razgrnitev rezulta-
tov pestrega likovnega dela akademskega slikarja Janeza Kovačiča; ob ne-
kaj desetminutnem ogledu, se pred nami prikaže prava panorama ustvarjal-
nih rezultatov, ki jim lahko brez pomisleka pripišemo vso izrazno svežino,
jih lahko okarakteriziramo kot rezultate iskrenega umetnikovega prizadeva-
nja po lastni umetniški govorici. Mavrični spekter, ki sestavlja razstavljeni
Kovačičev likovni opus, sega od prvih, skoraj še čisto študijskih grafičnih
in slikarskih raziskav, do najnovejših stvaritev, ki so likovno že popolno do
zorele, in ki nam odkrivajo nastopajočega umetnika, kot docela formirano
ustvarjalno osebnost.
Ne da bi s tem količkaj škodovali avtorju, lahko zapišemo, da imata pri nje-
govi likovni logični in metodično utrjeni umetniški poti, precejšen delež
tudi njegova umetniška učitelja, slikarja Maksim Sedej in Janez Bernik; prvi
je na prirojen Kovačičev likovni talent, cepil svojo izredno barvno občutlji-
vost, nenavadno spontano barvno odzivanje na gledano in doživljeno resnič-
nost, drugi pa ga je uvedel v svet svobodne likovne meditativnosti in aktu-
alne in humanistično obarvane idejnosti. Tako se je Kovačičev likovni talent
razvil in poglobil, ob najbolj pozitivnih vzorih v širino, ki zadovoljuje še tako
zahtevnega gledalca — likovnega esteta.
Kdor si bo pazljivo ogledal razstavo Kovačičevih del, bo zanesljivo opazil pre-
cejšnjo raznolikost v umetnikovem hotenju. To je na prvi pogled precej ne-
navadno, zlasti še, če razstavo primerjamo z drugimi razstavami, ki v njih
avtorji običajno nastopajo z zaključnimi ciklusi, prikazom del, ki so ubrana
na enoten izrazni in vsebinski ton. Razstavljena dela Janeza Kovačiča nam
kažejo torej mikavno mešanico različnih umetnikovih občutkov in zmožnost
obvladovanja najrazličnejših slikarskih tehnik; to pa je, vključujoč še obse-
žen motivni krog, prej prednost, kot pomanjkljivost razstave. Pomemben de!



umetnikovega razstavljenega opusa sestavljajo nekatere grafike in risbe, ki
smo jih doslej razmeroma slabo poznali. Začetna grafična dela so zanimive
kompozicije, sestavljene iz stiliziranih, in delno monumentaliziranih predme-
tov in predmetnih detajlov. V njih prevladuje spopad med tonsko različno
ovrednotenimi elementi, z določeno likovno poanto. Statičnost preprostih
geometrijskih form se v teh grafikah meša z dinamično vibracijo različnih
šrafur in likovnih struktur. S prezirno koncipirano perorisbo — dvojno podo-
bo otroka, skuša slikar podati več prostorskih in časovnih plasti; medtem,
ko ima risba deklice z tnvalidskim vozičkom v ozadju, močan dramatično-so-
cialni podtekst, je risba, ki prikazuje nemirni vrvež čudnih »boschevskih«
spak, spontan izliv umetnikove neomejene domišljije; nadrealistična kompo-
nenta, ki smo jo že preje zasledili — spretno zamarkirano, v prenekaterih
Kovačlčevlh slikah, je tu planila na dan, z vso svojo imaginativno močjo.
V akvarelih je risba skoraj docela izginila; nosilec glavnega dogajanja v tkivu
slike je dramatično spopadanje barv in svetlobe, ki nam sugerirata le še pri-
bližno podobo pejsaža, razpoloženja, ki prevladuje v njem. Kovačičevi akva-
reli predstavljajo pravo galerijo likovno bogatih vtisov, ki pogosto zaidejo
skoraj v domišlijske tvorbe. Zanimivo je, da slikar tudi v tem sproščenem
likovnem rokopisu, nikoli ne zaide v nasilno, provokativno agresivnost, ki
tako pogosto opredeljuje predstavnike ekspresionizma; lahko bi zapisali,
da se vedno ustavi na meji, ki loči razumsko, racionalno od podzavestnega,
eruptivnega.
Navzlic temu, da imamo v Kovačičevem opusu, opravka z različnimi slikar-
skimi tehnikami, so prevladujoči del njegove »likovne produkcije«, slike v
oljni tehniki in akrilu; prav pri tem izraznem mediju, se avtor čuti vedno
najbolj suverenega — mi pa lahko zapišemo, da je prav tu, najbolj izrazit in
samosvoj pesnik videnega.
Zgodnejše Kovačičeve slikarske stvaritve — tu mislimo predvsem vrsto tiho-
žitij in portretov, so nastale ob pogojenosti bogate slikarske tradicije; to so
plodna odzivanja na vsebinski in formalni mik stvarnih predmetov in figur.
Slike so v pretežni večini realizirane v znamenju temnejše, ateljejske barvne
palete; prevladujeta izbrušeno občutje za strogo in eksaktno odlikovnost
predmetov in izreden smisel za vzpostavljenje odnosov med temi predmeti;
v tihožitjih in draperijah, kjer prevladuje natančna in miselno preračunana
»kosova« barvna skala, prihaja jasno do izraza Kovačičev izreden smisel za
skladno uravnovešenje likovnih elementov, njegova zmožnost ustvaritve



»pravega« slikarskega prostora, čigar osnovni konstanti sta: stopnjevanje
svetlobe in različna prostorska odrivala. Odlično postavljeni ženski portret
z razgaljenimi prsmi — in še nekateri portreti, temeljijo v programu klasične
figuralke, oplemeniteni pa so z nekaterimi novimi, povsem osebnimi nian-
sami formalnih rešitev. Ti portreti so sinteza risarske in koloristične spret-
nosti; niso nikakeršno vprašanje k verističnemu upodabljanju človeške figu-
re, prej bi rekli temu: novodobno vzpostavljanje razmerja portretiranec —
gledalec.
Svojo slikarsko občutljivost je Kovačič najbolj razvil v upodobitvah značilne-
ga dolenjskega pejsaža, zlasti tistega, ob Krki. Tu je, skoraj kot po pravilu,
vedno odločujoč faktor zelena barva, v neštetih niansah; nasploh pa je zele-
na barva prisotna skoraj v sleherni Kovačičevi sliki — bodisi kot simbol izra-
zite osebne opredelitve, bodisi kot skupni imenovalec za vse živo, vegeta-
bilno. V dolenjskih pejsažih, je slikar lahko v polni meri uresničil svoje
»barvne« sanje; njegov čopič »zapleše« tu svoj dinamični ples in zapusti
za seboj sled— tkivo nemirnih barvnih lis, ki razodevajo — kot Van Goghove
slike — neposreden utrip žjvljenja.
Barvno in prostorsko zelo enotno zasnovano Drevo na sliki, ni samo odslika-
va golih dejstev, temveč ima tudi globlji miselni pomen: v drevesu, ki se v
smrtni agoniji s svojimi koreninami oprijemlje razpadajoče skale, vidimo
bistvo naše eksistence, našega brezupnega napora, da bi se obdržali. Barvno
zasičena podoba, ki prikazuje temni gozd s tolmunom, je slikarjevo iskanje
stičnih točk z romantično umetnostjo prejšnjega stoletja. Slikarstvo Janeza
Kovačiča je umetniško polnokrvno in obetavno iskanje novih izhodišč; tu
sta talent in znanje na široko odprla vrata tistemu, kar bo zanesljivo še
prišlo — in kar bo, dokončna kvaliteta.

FRANC ZALAR
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JANEZ KOVAČIČ

je bil rojen na Rakitni. Diplomiral je leta 1968, na akademiji za likovno umet-
nost v Ljubljani pri prof. Maksimu Sedeju. Po diplomi je bil dalj časa v
ZR Nemčiji. Post diplomski študij je nadaljeval pri prof. Zoranu Didku in
prof. Janezu Berniku, kjer je leta 1975 diplomiral.

RAZSTAVE:
1976 1968 —Razstava študentov ALU
1973 kot slušatelj pri prof. J. Berniku
1972 se je prvič predstavil na razstavi z V. Tomanom in P. Florjančičem

v Logatcu
1974 Samostojna razstava v Logatcu in še istega leta tudi v Klubu kultur-

nih in znanstvenih delavcev v Ljubljani
Prvič se udeleži Dolenjske slikarske kolonije in razstave te kolonije
Udeležil se je mednarodne slikarske kolonije v Lignanu

1975 Samostojno razstavlja v Kranju in skupinsko v Ljubljani — Jelovškova
galerija
Sodeluje na razstavi Ex tempore — Piran, 5a mostra Soggiorni di
esperienze — Videm (Udine)
Drugič udeleženec Dolenjske slikarske kolonije in razstava v Novem
mestu
Razstava DSLU, Moderna galerija, Ljubljana
Samostojna razstava v Klubu kulturnih in znanstvenih delavcev v
Ljubljani

1976 Samostojna razstava v galeriji »Aula«, Maribor
Skupinska razstava v Jelovškovi galeriji, Ljubljana
Skupinska razstava v galeriji Bežigrad, Ljubljana
Udeleži se slikarske kolonije v Škofji Loki
Razstava DSLU, Ljubljana
Skupinska Zlati oktober, Kostanjevica
Skupinska, Novo mesto

1977 Samostojna razstava »Brest« Cerknica
Študijsko se je izpopolnjeval v Franciji, Nemčiji, Nizozemski, Danski in
Italiji.

Naslov:
Janez Kovačič, Kajuhova 5, 61000 Ljubljana



Katalog razstave: JANE2 KOVAČIČ
Založil XXII. dolenjski kulturni festival, Kostanjevica na Krki, predsednik
Lado Smrekar, oprema Janez Kovačič, uvod Franc Zalar, fotografije J. Kova-
čič, tisk Šolski center tiska in papirja v Ljubljani, natisnjeno v 500 izvodih,
april 1977




